
 

 

 

 

יוקרה וכבוד בחברת הלומדים  ,סטטוס": טוב שיש פראק בארון"

 1החרדית

 2אליעזר היון

 אומב

עשרים, הפך המגזר החרדי במדינת ישראל לחברה הה של המאה יהחל מן המחצית השני

חברת "תופעה זו כונתה בשם הדוגלת בהכוונת הגברים ללימוד תורה כדרך חיים. 

ת מתבססת על הישיבות הקדושות בהן מתחנכים חברת הלומדים החרדי 3."הלומדים

ישיבה מקיפות את חייו של הגבר החרדי החל מכניסתו ל , הישיבות,הגברים החרדים, והן

ועד לשנים , 22-17 המיועדת לבני 'הגדולה'המקבילה לתיכון הכללי, דרך הישיבה  'קטנה'

בשל מיקומו הבכיר מוסד המיועד לגברים נשואים.  –רבות לאחר נישואיו במסגרת הכולל 

חייו של ב ,כאמורשלובים, מוסדות אלו, ה 4,של הגבר בחברה החרדית, חברתית ותאולוגית

 . תהליך הִחברות החרדיח ומתווי הדרך בוהגבר החרדי, נחשבים למוקדי הכ

לימוד התורה בישיבות ובכוללים נשען על מיתוסים ותפיסות ערכיות המבוססות על 

בדמות גדולי תורה המהווים נקודת מוצא גשמיים -אנטיומודלים עקרונות דתיים, רוחניים 

המתאר את תפיסת  6זו אחת הסיבות שחקק 5.עליהם יש להתבססש מוסמכת ומוסכמת

-קובע כי האידאל הליטאי ,עולמו של בן הישיבה הליטאי על הרצף שבין גשמיות לרוחניות

ם כל שהם. תחת הבטחה חרדי הוא לימוד תורה רוחני טהור, המנותק מתגמולים גשמיי

כמו חרדים -לתוצאות ארציות כמו כסף או כבוד, פועלים סוכני הסוציאליזציה הליטאים
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קחם כי שכרם האמיתי יתקבל בעולם להפנים בקרב שומעי לִ כדי מחנכים, דרשנים ורבנים 

 וכבוד, יוקרה סטטוסכמו  אלמנטיםתפיסות אלו מעלות לכאורה את ההשערה כי הבא. 

בהקשר  "מובלעת תרבותית"שטבע את המונח  7,לחברי קבוצה זו. סיון יםטיפחות רלוונ

 קבוצה החרדית מאופיינתה ,מתכתב היטב עם תפיסה זו. לפי הגדרה זו ,לחברה החרדית

במסגרתה הם דוחקים את קווי ההפרדה אשר בחברי קהילה המרכיבים אוטונומיה תרבותית 

ם סימבוליים כלפי חוץ. בקבוצה זו נתפסים הפנימיים בין החברים כדי לייצר גבולות עבי

החרדים גם בעיני עצמם כגוש אחד ואחיד, והקבוצה מבחינה את עצמה כאוטונומית ואפילו 

הקורצת מחד אך רוחנית מחברת הרוב מבחינה כריבונית ומכאן כלעומתית וטובה יותר 

 הגשמית והארצית מאידך. 

האם אכן  ?ת האובייקטיביתעם המציאו בקנה אחדתפיסה רווחת זו עולה האם 

אפיונים האם קיימים  חרף ההטפה לריחוק ממנו? "כבוד"מתקיימת דואליות המכירה ב

 והאם מונחיםחברה החרדית מוסדות החינוך של הבמיוחדים למונחים "כבוד" ו"סטטוס" 

 8?חופפים בהכרח להגדרה הסוציולוגית ,כפי שהם מופיעים במוסדות החינוך החרדיים ,אלו

חרף הניסיון להתרחק ממנו הן כי ת מאמר. המסקנות העולוהבמוקד  אלו יעמדו שאלות

מתברר, כך ליטאיים -םימגינונים ארציים כמו כבוד או ממון, גם במוסדות התורה החרדי

כלומר  ,המבדיל בין הפרופסיות השונות – , יוקרה וסטטוסד של כבודוקיים מנגנון תקיף מא

בעלי "חיהם העמלים לפרנסתם המכונים בעגה החרדית לא –בין אברכים הלומדים בכולל 

נקודת חידוש מרכזית העולה מן המאמר מבקשת לבטל את האבחנה בין סוגיית . "בתים

הקיים בכל חברה  10"סטטוס והיוקרה"למושג ה 9,עולה מן המחקר הסוציולוגיה "כבוד"ה

לייצר תפיסת היא שהחברה החרדית דורשת מחבריה  מאמרה העולה מן המסקנהריבודית. 

ה ימכוננת פערי סטטוס והיררכיה מתוך הכרה כי בכך נשמרת אופי עצמהכבוד עצמית שב

שואבת את זו . נקודה "תרבות מובלעת"כהמיוחד של חברה זו המוגדרת במחקר הסוציולוגי 

 -מושג כבוד פרטיקולרי לחברה החרדית  -" דרישת הכבוד העצמי"מעיקרון מסקנותיה 

כאשר אצל האחרונים עשוי  ולליםאברכי הכמבחורי הישיבות ו הנדרשת הלכה למעשה

 . פרטיקולרילידי ביטוי ויזואלי בדמות לבוש מכובד אף א והדבר לב

  גם סוגיותבהם נבחנו חברת הלומדים והשלכותיה, עסקו בתופעת מחקרים רבים 

ואת כפי שהוא נתפס במחקר  "כבוד"את סוגיית האולם מחקר הבוחן  11,של סטטוס  ומעמד

עדיין לא נעשה.  – בחברה החרדית סטטוס ויוקרהאורטיים כמו ים תבינו למבנ ִמתאםה
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הגברים בישיבות ובמוסדות ממצאים מעולמם של באמצעות  סוגיה זו נבחנה במאמר זה

 ,ובעיקר אברכי הכוללים ,הקונספציה שהוזכרה לעיל ולפיה בני הישיבות מתוךהכוללים 

בוד החברתי בחברה החרדית. מגזר זה, שכאמור מאופיין מהווים את השכבה העליונה ברי

מעשי לפיו -מציב את לומדי התורה בראש הפירמידה לא רק בהיבט הפרקטי ,חברת לומדיםכ

אלא אף ברמה ערכית אידאולוגית הרואה  ,ובכוללים רוב צעירי המגזר מתחנכים בישיבות

   12.דיתכמי שמיישמים את האידאולוגיה החר כיםובאבר ותהישיב ניבב

 מתודולוגיה

מקורות ספרותיים ועיתונאיים של בני  מסקנות המאמר מתבססות על ניתוח של עשרות

כולם . 60-20בגילאי  עשרה ראיונות עם גברים על ממצאים שעלו מתוךהמגזר החרדי, וכן 

הישיבות בוגרים או לומדים בפועל במוסדות החינוך של החברה החרדית הכוללים את 

הסיבה לבחירתם של מרואיינים גברים בלבד, נובעת ישירות מהמטרה ים. ומוסדות הכולל

מוסדות המאוכלסים בגברים בלבד.  –שהוצבה: בחינת תפיסת הכבוד בכוללי האברכים 

המשתתפים התבקשו לא רק לספר על תפיסת הכבוד ברחוב החרדי כפי שהיא משתקפת 

 ג הזה. השתתפותם האקטיבית במופעים מן הסועל בעיניהם אלא גם 

פי בחירתי -הן על -המרואיינים שנבחרו להשתתף במחקר משתייכים לציין כי  חשוב

כפי  13.באוכלוסיית חברת הלומדים החרדית חרדיות היותר שמרניתל -פי הגדרתם -הן על

החברה החרדית כוללת מספר  ,החברה החרדית בשנים האחרונות ם שונים שלשטענו חוקרי

רנית למה שמכונה חרדיות מודרנית. אוכלוסיית המחקר רבדים הנעים בין חרדיות שמ

 הנידונה במאמר זה, משתייכת כאמור לחלק השמרני והמסורתי יותר שבחברה זו.  

 – "אוצר החכמה" – כנת מחשבוניתוח הספרות התורנית והעיתונאית נערך בסיוע ת

וע חיפוש מתקדם, כנה זו נהנית ממנום. תיספרים ועיתונים תורניים וחרדי 70,000-כהכוללת 

וניתן באמצעותה לאתר לא מעט טקסטים העוסקים בסוגיות הנידונות במאמר זה, עם 

ידי אישים בעלי השפעה -התמקדות בעיתונות מובילה ודומיננטית ובספרות שנכתבה על

 וסמכות בחברה החרדית. 

פי תהליכי העבודה שהוצעו בתאוריה המעוגנת בשדה -על ביצעתיאת תוכן הראיונות 

מן הראיונות,  ותולפיה יש לחלץ תמות מרכזיות העול 14,אותה פיתחו שטראוס וקורבין

ניתן לזהות דפוסים ריטואליים סביבם ניתן לארגן מבנה תאורטי מול השערות,  ןבאמצעותו
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 ,יתרון נוסףיש המעוגנת בשדה  הלשיטת הניתוח בתאורי 15.אורטית וכמובן נתוניםתספרות 

רח לסיום איסוף הנתונים אלא עשויה להתעצב אף במהלך שכן היא אינה ממתינה בהכ

 י, שכן מושגהשיטה זו רלוונטית במיוחד עבור הסוגיה הנידונ הראיונות תוך התבונות בהם.

 מטמורפוזהעשויים לקבל  ,המקובלים בספרות המחקרית "היוקרה והסטטוס", "הכבוד"

 ים מהם יש להתרחק. גורמים שלילי אלהבחברה הנחקרת, הרואה כאמור, באלמנטים כ

 מבנה המאמר

תוצג הספרות התאורטית המתייחסת לאלמנטים : בחלק הראשון חלקים שהושלמאמר זה ב

 י האברכיםלבכול אלו. בחלק השני יוצגו תפיסות של סטטוס, יוקרה וכבוד בחברה ריבודית

את מרכז הכובד של חברת הלומדים  המהוויםלצעירים נשואים  יםהמיועד ותהמוסד שהם

 ,ערך דיון על תפיסה זו נוכח אפיונה של החברה החרדית כאמוריי השלישי. בחלק החרדית

 . "מובלעת תרבותית"כ

 בין סטטוס וכבוד. 1

בספרות התאורטית הקלאסית אנו מוצאים התייחסות למושגים כמו סטטוס, מוניטין 

שה ועות שלמראשוני ההוגים בתחום ביקש לאפיין את הריבוד החברתי באמצ 16,ויוקרה. ובר

כיוון ובר  "מעמד"במונח  17."מפלגה"ו "סטטוס", "מעמד"קריטריונים אותם כינה בשם: 

אלא  (כמו שגרס מארקס)של האדם בשוק הכלכלי, כלומר לא רק הונו הפיזי הנצבר  למצבו

 עסק ובר ביוקרה ,נוהרלוונטי לעניינ – "סטטוס"סיכויי הצלחתו בשוק הפיננסי. במונח 

: "גורל החיים של בני אדם, הנקבע על ידי הערכה "כבוד"משתמש במונח בפרופסיה. ובר ו

במובן  כבודאך כוונתו אינה ל 18,חברתית ספציפית בין חיובית ובין שלילית של כבוד"

הפשוט של המילה אלא ליוקרה הנצמדת לפרופסיות. כך למשל מחאתם של אנשים 

אשר מיותר ופן משמעותי , תתקבל בא(מחאת הרופאים)המשתייכים לפרופסיה מסוימת 

, גם אם מצבם (עובדי מפעל טקסטיל)מחאת קבוצה פרופסיונלית בעלת יוקרה נמוכה יותר 

 הכלכלי הטהור אינו שונה באופן משמעותי. יוקרתם של תלמידי הישיבות הנחשבות יותר

 עליה דיבר ובר.  "הסטטוס"בעלות המוניטין, גבוה יותר אם המשתנה הוא סוגיית ו
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במאמרו המפורסם הרחיב את תפיסתו של ובר וטען כי בחברה פועלים  19בורדייה

 – 20ההון המגופןביניהם הון חברתי, הון כלכלי והון תרבותי הכולל את  ,מספר סוגי הון

סדרה של התנהגויות, מיומנויות, דפוסי חיים וכישורים המאופיינים באופן  - ההביטוס

שימוש באלימות סימבולית  בואחת העושה שרירותי כגבוהים וכמצויים בידיה של קבוצה 

 ,לוי-ששוןמול הקבוצה הנחותה יותר. בכך, לדבריו של בורדייה משועתקים פערי המעמדות. 

בעקבות בורדייה את יחסי הגבולות שבישראל בין המזרחים  מסבירים 21פורת ושביט-בן

פילו יכולת הכולל א, לאשכנזים, כאשר הקבוצה הראשונה לא מצליחה להפנים את ההביטוס

לא יכולה לנצח בשדה  22של הקבוצה המובילה או לחילופין כמו שמוכיח רגב, היגוי מסוימת

חלק מסוגי ההון של בורדייה הוא המוניטין, ולהביא את ההביטוס שלה אל קדמת הבמה. 

-כלומר שמו הטוב של האדם, יוקרתו ומיקומו בסולם החברתי כפי שהוא נתפס ומדווח על

רתית. את סוגי ההון השונים, טען בורדייה, ניתן להמיר לסוגי הון אחרים, ידי סביבתו החב

 כך למשל ניתן להמיר את ההון החברתי בהון הכלכלי ולהפך. 

 מבחין בין כבוד מסוג 23. המחקר הסוציולוגי"סטטוס ויוקרה"שונה במהותו מ "כבוד"

honor לכבוד מסוג ,dignity .dignity  ש וראוי שיהיה לכל כבוד הבסיסי ביותר שיההוא

כאינהרנטי לאנושיות, אין צורך לעשות דבר כדי לזכות כנתון ונתפס  dignity-אדם. מכיוון ש

האדם באשר הם,  בכבוד המשותף לכל בני ווה אומרבו. כמו כן, מדובר בכבוד אוניברסלי, ה

זרת נג dignity-ללא הבדל דת, מין, גזע, גיל או השתייכות מעמדית או קבוצתית. מתוך ה

תרבות של זכויות, שהן אומנם מינימליות, אך בה בעת מוחלטות, ואינן מותנות או נגזרות 

, הוא כאמור dignity-ממילוי חובות. מושג הכבוד השני, הקודם ובמידה רבה אף המנוגד ל

honor .honor  אינו כבוד נתון, אלא כבוד שנגזר מתוך היררכיות חברתיות. משום כך הוא

אינו רק נגזר מתוך היררכיות  honorיש לו יותר למי שיש לו פחות. כלומר, מבחין בין מי ש

הוא כבוד שמחובר באופן  honorחברתיות, אלא גם מכונן אותן. מתוקף טבעו ההיררכי, 

אינהרנטי להשתייכות קבוצתית ולעולמות משמעות מקומיים, שמתוכם מתעצבים זהותו 

-זה, בין כבודו של אדם, הסדר החברתיוערכו החברתי של אדם. החיבור הסימביוטי ה

ההיררכי ועולמות המשמעות שבהם הוא משוקע, מביא לכך שפגיעה בכבוד או בסדר 

ההיררכי היא במקרים רבים איננה "רק" פגיעה בכבוד או בסדר ההיררכי, אלא עלולה להפוך 

משוקעת בתוך הסנטימנט הלפגיעה בעולם המשמעות כולו ובתחושת הערך העצמי 

                                                           
19 1984 Bourdieu, 
 הטמעה של ההתנהגויות בגופנו המשפיעה אף על אופן המחשבה –מן המילה גוף  20
 2013, פורת ושביט-בן ,לוי-ששון 21
 2006רגב,  22
 2004 ,קמיר ;)Taylor, 1994טיילור ) , בעקבות2011ראו מזרחי  23
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אינו רק ביטוי של הסטטוס אלא הוא אף מהווה מקור  honorמוסיף כי  24ברגר טיבי.הקולק

לסולידריות בקרב אלו החולקים מעמד זהה, והוא אף מגן על בני המעמד הגבוה מפני בני 

 המעמד הנחות. 

 ובקיומם ,מזרחי טוען כי שני מושגי כבוד אלו חיים כשני הגיונות תרבות נפרדים

מבקש לפרוץ את גבולות הקולקטיב  dignity-שגשות הדדית. כך המקביל יש מתח והתנ

ועל  'הם'ו 'אנחנו'המקומי אל עבר קולקטיב אוניברסלי, ובכך מערער על הגבולות שבין 

זאת בשעה שאותן היררכיות עצמן הן הבסיס , ההיררכיות שנוצרות מתוך ההבחנות הללו

מיות ולייצר היררכיות חברתיות בין . מנגד, הניסיון להעמיק הבחנות מקוhonor-והביטוי ל

 -זהויות מגדריות, אתניות או לאומיות מהווה איום חמור על ההיגיון האוניברסלי של ה

dignity.  

הראשון היא מכנה את . loryg-ו espectr מציעה שני מושגי כבוד נוספים: 25קמיר

ך חמלה ומיעוט הייחודיים מתוהכרה וקבלה של אדם על מאפייניו  - "כבוד מחיה"בעברית 

קשר עם ומשמעותו  "הילת כבוד", תרגמה להרלוונטי יותר לענייננו ,אחרוןאת הושיפוטיות, 

תפיסה אלוהית, תפיסת כבוד מוחלטת, נצחית ובלתי ניתנת לפגימה. היהדות, כך קמיר, 

מייחסת למין האנושי משהו מהילת כבודו של האל. תהילת השמים הואצלה על בני אדם 

ית ובלתי נפרדת זהילת הכבוד הזו הינה מטפימי הזה דבק בו. יוד השמיוניצוץ מהכב

אדם אלא מהקשר שלו עם האל המתפיסת עולם אמונית, היא אינה נגזרת מאנושיותו של 

 ידי ממסד דתי. -כפי שזו מוגדרת על

, קבוצת הגברים החרדים: אבקש להתייחס לשני מושגים אלו בנפרד יםהבא סעיפיםב

מול המבנים התאורטיים של סטטוס יוקרה ומוניטין,  ,והחרדים העובדים, הכולליםאברכי 

אבקש לטעון, כי ', "כבוד"ביחס למונח מול המבנים התאורטיים של כבוד.  וקבוצות אלו

והוא שואב משהו  י לחברה זוראם כי הוא פרטיקול honorבחברה החרדית פועל כבוד מסוג 

בחורי הישיבות  - זה הנדרש מבני התורהכבוד . הגדירה קמיר אותו glory -כבוד ממבנה ה

כחלק מזהותה הקולקטיבית של  טוס והריבוד החברתיטמכונן גם את הס - ואברכי הכוללים

   . החברה החרדית

 "הפוכה דעת בעלי בתים מדעת תורה": אברכי הכולל. 2

ביחס כאשר הדבר בא לידי ביטוי  ,בקרב מוסדות הכולל תפועל "סטטוס והיוקרה"סוגיית ה

 הקהילה אל האברך. 

                                                           
24 Berger, 1983 
 2004קמיר,  25
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, החברה החרדית מתנהלת סביב מוסדות החינוך מספר פעמים במאמר זה כפי שצוין

מגיל הגן ועד לכולל החל את מהלך חייו של הילד החרדי  מקיפיםשלה, כאשר אלו 

. מוסדותהתי ולחשוב ביותר בין ועם זאת נדמה כי המוסד האחרון נחשב למשמע .האברכים

בעובדה כי במוסד זה בא לידי ביטוי הפער המובחן ביותר בין החברה ההסבר לכך נעוץ 

נשואים מגיעים למוסדות הישיבות  לאהחרדית לזו הכללית. בעוד הנערים והבחורים ה

הקטנות והגדולות כחלק מהסללה חינוכית אותה חווים כל ילדי המגזר, אברכי הכולל 

מוותרים על יציאה לשוק התעסוקה נטרי את עתידם, כשבכך הם ונדרשים לבחור באופן וול

עדיין בוחרים במסלול זה  העובדה שרוב הגברים בחברה החרדית 26פרנסה מרווחת.על ו

גם המספרים . "חברת הלומדים"מוכיחה כאמור כי זהו המוסד הדומיננטי במערך זה של 

 ת, יותר מבחורי הישיבו2018שנת ב במוסדות הכוללים מדואברכים ל 84,705: זאת מוכיחים

  27והקטנות גם יחד. הגדולות

 יחס הקהילה אל האברך

כלומר  - גבוה יותר ריבודית משל רעהו בעל הביתמעמדו של האברך בקהילה החרדית 

הפרופסיה בה הוא מחזיק אם נעשה שימוש במונחיו של ובר, או החרדי העמל לפרנסתו. 

ה יותר ומקום גב מקנה לו ,לרשותו אם ניזכר בבורדייה ההון התרבותי והחברתי שעומד

 השלכות רבות.כך יש ול –בריבודיות החרדית 

ומשתלבים במעגל העבודה, חשים עדיין  כולליםאברכים הנוטשים את מוסדות ה

נחותי דרגה אל מול תלמידי החכמים, ולתחושה זו יש לא מעט השלכות. כך למשל שאלות 

של העסקנים, או אפילו ציבוריות ואפילו אישיות יגיעו תמיד לפתחיהם של הרבנים, ולא 

ים בתוך החברה החרדית, כאשר בהקשר זה נהוג לצטט לא פעם את אהמלומדים האקדמ

"הפוכה דעת בעלי בתים עשרה: -ששרבי יהושע פלק כץ )הסמ"ע( בן המאה ה ו שלאמרת

כמו כן, במוסדות הלימוד הנחשבים, תינתן עדיפות ברורה לילדי האברכים,  28מדעת תורה".

גם  29.ההורים העובדים הנחשבים לבני מעמד נמוך יותר בריבודיות החרדיתופחות לילדי 

נתנו תמיד 'העליות החשובות' יבמתן 'עליות' לתורה בבית הכנסת בימי חג מועד ותענית, י

"לא יתכן מצב אצלנו בבית הכנסת, שעורך דין יקבל עליית  לאברכים ולא לבעלי בתים:

, ולא אברך. [, א.הה מהווה סמל סטטוס בחברהעלייה שהכיבוד ב]שלישי בתענית ציבור 

 זה.   חקר', אברך שהתראיין למרתמיד יתנו את זה לאברך מבוגר או לתלמיד חכם", אומר 

                                                           
 תשע"א., בראוןאצל תחותו, ראו למשל על מוסד הכולל מקורותיו והתפ 26
 . בחדרי חרדים. פורסם באתר 2018איגוד מנהלי הישיבות, מאי  27
לשולחן ערוך, חושן משפט, סימן  )ספר מאירת עיניים(כץ בספרו הסמ"ע -מקור דבריו של הרב פלק 28

  יתד, תשס"ד. ;ג, סעיף קטן יג
 2009קפלן ושטדלר,  29

http://www.bhol.co.il/news/920342


ן ו  אליעזר הי

166 

 

חרדית הקלאסית גם בימים -אידיאל האברך מקבל ביטוי דומיננטי בתקשורת הפנים

שו"ת עם גדולי  ליון שלם לנושא האברך, הכולליהוקדש ג "יתד נאמן"אלו. כך למשל בעיתון 

התורה אודות מעמדו של האברך. בכתבה הפותחת נשאל הרב אלישיב, מנהיג הציבור 

החרדי האם אברך שאינו רואה ברכה בעמלו, יכול לעסוק בפעילות של קירוב רחוקים? הרב 

 פותח את תשובתו במילים: 

ו כמובן שאדם חייב להתאמץ עד גבול יכולתו ואל לו להיחפז ולשנות את מציאות
אם ישנם קשיים  [...] והגית בו יומם ולילה –ממצב של תורה בלא שום תערובת 

  30.שאינם חולפים הרי שאפשר ללכת לפעול במסגרת ארגון כמו לב לאחים

ליון נשאל הרב שטיינמן שאלה דומה על אברכים עם קשיים כלכליים המקבלים יבאותו ג

רוחנית, שכן אברך העוזב את הכולל  הצעות לצאת ממעגל העוני והוא משיב כי הדבר מסוכן

 אף: עלול להיפגע רוחנית, ו

ברובם המוחלט של  [...] ישנם מקרים שלוקח עשר שנים עד שהוא חוזר לפתוח גמ'
נוצר מצב של דוחק גדול בגלל  [...] המקרים אברך לא נקלע לחובות בגלל אוכל

 יו של האברך.שה בבית לוחצת על בעלה לחיות ברמת חיים שגבוהה מיכולותישהא
  31.כל אברך צריך לדעת שלעולם לא יפסיד מכך שהוא מוסר נפשו על התורה

 ליון משיב לשאלה דומה: יהרב הלל באותו ג ,איון עם ראש ישיבת אהבת שלוםיבר

מי שמתאים רק ללימוד ועדיו לגדולות, צריך לגדל אותו שיכול להמשיך להיות ספון 
לשלב עם לימודו איזה סוג התעסקות, הן אבל מי שנאלץ  [...] באהלה של תורה

או בשל קושי פרנסה שאינו מאפשר לו מרגוע, צריך  [...] בשביל הגברת הלימוד שלו
  32.אם לעולם הקירוב, ואם לעולם הספרות וכדומה [...] לכוון אותו לתחום התורני

ד כיצ"ליון מוקדשים עמודים רבים להדרכה כיצד להיות אברך תחת הכותרת יגם בהמשך הג

וכתבה נוספת המנסה להשיב על השאלה: "מה מחזיק  "נחנך את ילדינו להסתפקות במועט

במילים אחרות, האידיאל, או ה'לכתחילה' בפרפרזה מן השיח ההלכתי, על  33,אותך בכולל"

יכול הוא לצאת  ,מתאפשר אינואם הדבר והאדם לאמץ ככל יכולתו את חיי האברך, 

בודה במסגרת תורנית כמו עולם הקירוב במסגרת ארגוני לעבודה, כאשר העדיפות היא לע

 התשובה. 

                                                           
 4, תשס"ח: נאמן יתד 30
 8-9שם:  31
 30שם:  32
 86-89שם:  33
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 מואדרת דמותו של האברך כבן הדמות 34הנחשב למתון יותר"משפחה" גם בעיתון 

האידאלית של החברה החרדית. בכתבה שהוקדשה למנהיג הציבור החרדי הרב אהרן ליב 

 נאמר:  "מרן ראש הכולל"שטיינמן תחת הכותרת 

 ט הכוללים שבו, הוא הנקודה הבוערת ביותר אצל ראש הישיבהעולם התורה, בפר
אברך הוא קדוש. הכולל הוא האפשרות להחזיק את היהדות צמוד אל התורה.  [...]

זהו הנרטיב שממנו רואה מרן הגראי"ל שטיינמן, ראש כולל פוניבז' את העולם כולו, 
הרב ]היות הוא אמר אז לא יכול ל [...] ולפיו עשה את כל צעדי הנהגתו מאז ועד היום

לימוד  [...] שלא יבינו שאברך זו הפסגה שאליה יכול יהודי ירא שמים להגיע [שטיינמן
בכולל הוא אינו ברירת מחדל או משהו הנעשה כי כך דרך העולם, אלא זהו האידיאל 

נהיו הכוללים הקדושים עניין ציבורי ובהם מתפתחים צעירי [ ...] מלכתחילה
איש איש כפי כוחו. ומכיוון שהכוללים בימינו משלימים גם את  [...] האברכים בתורה

נשאו פרי. אט אט  [בעד הכוללים]. פעולותיו של הגראי"ל [...] ישיבותתפקידם של ה
הוא הכניס עוד ועוד את  [...]  החל עניין הכוללים להפוך לנושא מדובר העומד במרכז

  35.הרעיון כי אברך הינה הפסגה הנחשקת של בן התורה

עוסק במחקרו בשאלות אלו ממש. בין ה 36כטינגוטעולה גם ממחקרו של טרקונספציה זו 

יתר השאלות שביקש לבדוק, ביקש החוקר לבחון מה הם הגורמים של נטישת לימוד התורה 

התפיסות האישיות הקשורות ליציאה זו, ולבסוף מה היא  ןויציאה למעגל העבודה, מה ה

הילה כלפי מי שנמנה על חברת הלומדים ובחר לצאת קרובי המשפחה והק ם שלתפיסת

 מקבוצה זו אל קבוצת העובדים. 

שת הזרמים ביהדות החרדית )ליטאים, והשאלות הופנו לנשאלים שחולקו לשל

מה הם  - חסידים, ספרדים(, ולשתי קבוצות )עובדים ולומדים(. ביחס לשאלה הראשונה

הסיק טרכטינגוט כי בני הישיבות  -בודה הגורמים לנטישת לימוד התורה ויציאה למעגל הע

זרמים דבקים בתפיסה כי קשיי פרנסה מצדיקים את עזיבת הלימודים )ממוצע שלושת המ

(. הטיעון כי יש קושי להתמקד בלימודים תורניים קיבל דירוג נמוך משמעותי 5מתוך  3.5

ת התפיסות (. באשר לשאל5מתוך  2.49י הפרנסה )רק ילעומת הטיעון הפרקטי הנוגע לקש

עם ישראל אינו יכול להתקיים 'האישיות ביחס ליציאה לעבודה, ענו כמעט כל הנשאלים כי 

כאשר הוצעה להם האפשרות כי יציאה לעבודה  ,(, ולצד זה5מתוך  4.88) 'ללא לימוד תורה

(. לגבי ההיגד 'רק 5בלבד מתוך  1.66היא חלק מהחובה הדתית, נרשמה לכך הסכמה מועטה )

מד תורה צריך לצאת לעבודה' נמצא כי מבין הלומדים נמצאה לכך הסכמה גבוהה מי שלא לו

(. פער דומה קיים, ואף גבוה 2.89הסכמה נמוכה יותר )ה(, ואילו בקרב העובדים 5מתוך  3.51)

                                                           
, על עיתונות חרדית, התפתחותה, מאפייניה ורמת מתינותה נערכו מספר מחקרים. ראו למשל קפלן 34

 2017, ; גבל ווסרמן2006
 38-42  :2015פינס ושולמן,  35
 2014טרכטינגוט,  36
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. ביחס לשאלת 'תורהידי לימוד -מימוש עצמי ניתן להשיג רק על'יותר, נמצא גם כלפי ההיגד 

הליטאית קיימת עדות  קהילה נמצא כי אצל הקבוצהקרב הבדה לעבומעמדם של היוצאים 

המשתתפים חשים כי מעמדם ירד בעקבות היציאה לעבודה )אם כי קיים לכך שמובהקת 

שהיציאה נמצא  פער בין הלומדים לבין אלו שיצאו כבר לטובת הלומדים(. אצל החסידים

תונים דומים נמצאו גם התשובה מטבע הדברים מתונה יותר. נו כמעט נורמה אלעבודה הי

הכולל ובחר לצאת אל  יבהקשר לשאלת היחס של בני המשפחה לאברך שנטש את ספסל

מעגל העבודה. אגב, בקרב כל הזרמים נמצא כי עמדת הרבנים, לפי דעת הנשאלים, היא 

 השלילית ביותר כלפי יציאה לעבודה. 

גיה החרדית עדיין מלמדים, כפי שכותב גם טרכטינגוט, כי האידאולו ללוהנתונים ה

רואה בלימוד התורה ובחברת הלומדים דרך חיים. היציאה לעבודה או ללימודים כלליים, 

 קשיים כלכליים וכדומה. –אינם אלא פונקציה של פרקטיקה 

 יחס הכבוד אל האברך עולה גם מתוך עדותו של א': 

 יושבים ישיבת מיר ששוקדים בתורה אברכיםלנו את אנחנו גאים, אנחנו גאים שיש 
ולומדים אנחנו גאים בזה, וברוך ה' שאנחנו לא מתגייסים לצבא, אני חושב שיש 

אותו שלי, אתה משווה  הגאווההוא  –כבוד גדול להיות אברך, הבן שלי שהוא אברך 
אותו אני מסתכל עליו  מכבדאני מעריך לומד תורה, אני לעיתונאי או לעורך דין? 

אני לאברך שיושב ולומד, לא זכיתי, אני סוגד  בהערצה אני שואל את עצמי למה אני
החרדים החדשים שפחות מכבדים את לומדי התורה, הם שונאי , בכבודמדבר אליו 

, הם ידועים מה זה תורה והם מזלזלים יתורה, הם יותר גרועים מחילונים בעיני
  בתורה.

יווכח ביחס שימוש במונחים של כבוד וגאווה, וניתן להעושה , שאינו אברך, המרואיין

המכבד של הקהילה אל מעמדו של האברך שמאוכן כאמור בריבודיות החרדית, במשלב 

האברך  . כבוד זה מגיע מן"הכבוד" –המונח השני הנחקר במאמר זה  וצגי הבא בסעיףגבוה. 

 אל עצמו מתוך אותה תפיסת כבוד הנחקרת במהלך מאמר זה. או בחור הישיבה גופו 

 עצמי גבוהכדימוי  –כבוד בן תורה 

לצד  – dignity, לכבוד מסוג honor, מבחין בין כבוד מסוג כפי שצוין 37,המחקר הסוציולוגי

 . respect-ו gloryכמו  מבני כבוד נוספים

מקבלת מטמורפוזה מסוימת בחברה החרדית.  honor-ו glory dignity, האבחנה בין

: glory-ה - שלישי של קמירהשואב גם ממבנה הכבוד ה סעיף נוסף honor-שכן בחברה זו, ל

רוחנית. דרישה זו -דתיתלרכוש כבוד זה ולייצר פערי סטטוס מתוך הכרה דרישה מן הגברים 

תחושת . כמובלעת תרבותית כפי שאסביר בהמשך על המבנה הייחודי של חברה זו שומרת

                                                           
 2004 ,וקמיר )Taylor, 1994טיילור ) בות, בעק2011ראה לעיל: מזרחי  37
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נדרשת לא רק ת הקיימת לאדם באשר הוא אדם שנברא בצלם אלוהים הכבוד הבסיסי

ידי תלמידי הישיבה ואברכי הכוללים, אלא היא אף נדרשת להיות -שגת ונרכשת עללהיות מו

וכחלק מעליונותו  מיושמת ומופעלת אצל האדם באורח קבע כחלק מתנאי עלייתו הרוחנית

תפיסה זו נרקמה במהלך התפתחותה של תנועת המוסר במאה  38.(glory) "נזר הבריאה"כ

 . עשרה-תשעה

בראשית המאה )בססותה של הישיבה הליטאית הת פותחה עםת המוסר תנוע

 במחצית המאה והיא דגלה בהשקעת (1883-1810)מסלנט ידי רבי ישראל -על (עשרה-תשעה

מאמץ לא רק בלימוד הגמרא האינטלקטואלי, אלא גם בחתירה לשלמות מוסרית. על האדם 

רבי  39להעמיד את העיסוק במוסר ואת פיתוח אישיותו ברמה הערכית במרכז פעולותיו.

התכנסויות של תלמידיו בהם היו מתאספים יחד ולומדים  -" בתי מוסר"ייסד ישראל 

" יבש"בהתלהבות דרכים ליראת ה' ולהשתלמות מוסרית, עם דגש על שלילת הריטואל ה

וחסר החיות בקיום המצוות. תנועת המוסר התפתחה והתרחבה במהירות עד שהקיפה את 

יבות נוצרה פונקציה נוספת מלבד ראש הישיבה ומגיד ליטאי. ביש-כל עולם התורה היהודי

שהיה אחראי להתפתחותם המוסרית והרוחנית של התלמידים,  ,השיעור, הלא היא המשגיח

 ממעמדו של ראש הישיבה.  נמוךלרוב, לא היה  ,ומעמדו

בקרב תלמידיו וממשיכי דרכו של רבי ישראל התפתחו גישות שונות ונוסדו זרמים 

שיטת  שיטת נובהרדוק, אזכיר את מרכזיותהשיטות הש ושלבין ת המוסר. זרמים בשיט-ותת

 .אשיטת סלבודק - האחרונההשיטה  מאמר זהלראויה לציון בהקשר  .ושיטת סלבודקאקלם 

שכונה ה'סבא מסלבודקא', שעמד  (1927-1849)ידי הרב נתן צבי פינקל -זרם זה נוסד על

 העלה על נס אתהוא ו החינוכיות כנסת ישראל. בשיטותי - דקאובראש ישיבת סלב

חשיבותו של הצעיר היהודי לומד התורה בעיני עצמו, מה שמכונה בעגה הסלבודקאית 

 . "נזר הבריאה"ו כמהכרת האדם בעצ - "גדלות האדם"

ץ מגדיר זאת "הביוגרף המרכזי של תנועת המוסר ושל רבי נתן צבי פינקל, הרב דב כ

 :"עליונות האדם"כך תחת הכותרת 

מים מתייחסים לכל אדם בכל הדורות, יהיה מי שיהיה, כאל האדם המקורי בש
במימדים עליונים מאד. תעודתו  [...] בדמותו העליונה. אדם הוא יצור אלהי עליון

 מזוכך האדם הוא צלם אלהים וחלק אלוה ממעל, ואף גופו הוא כאמור עצם רוחני
ני האדם אינם רק בעניינים רבי נתן צבי היה מציין שהדרישות העליונות מב [...]

                                                           
קאית והיהודית בכלל מכירה בכבוד אוניברסלי רוחני של כל דכפי שאראה בהמשך, התפיסה הסלבו 38

שונה ושל קמיר  glory-ל מהמתאי אדם באשר הוא אדם הנברא בצלם האל, ותפיסת כבוד זה
 .diginty-מתפיסת הכבוד הנתונה והחילונית המכונה כ

 2014, תשמ"ד; בראון, אטקסאצל ראו  סלנטרבעניין אישיותו ושיטתו של רבי ישראל  להרחבה 39
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הנוגעים לזולת, כי אם גם הנוגעים לבינם לבין עצמם כגון, מנהגי נימוס, הליכות 
  40.נאות וכד'

 41.שנותרה בהם גם שנים לאחר שנטשו את הישיבה 'גאוות יחידה'הסבא טיפח בחניכיו 

ל את ה ומכאן שעליו לחשב ולכלכאמוסיף כי ההכרה שהאדם כי הוא נזר הברי 42ץבירווה

מעשיו בהיגיון הובילה את תלמידי הישיבה להתלבש לפי מיטב האופנה בליטא, ואף 

טיקוצ'ינסקי מבהיר כי  43תה כשל בני אצולה.יזה עם זה הי התנהגותם של בני הישיבה

( הינה אוניברסלית gloryרוחנית הנובעת מהיותו של האדם נזר הבריאה )הגדלות האדם 

וכוללת את כל בני האדם ללא הבדל דת גזע או מין, אולם הדרישה הנובעת מן האדם 

הקים  במהלך השנים .(honor)להשגת כבוד זה ולחובות הנלוות אליו, מופנית ליהודים 

ללא לאות רשת ענפה של סניפים וישיבות בערים נוספות כמו סלוצק, מאלץ, הסבא 

עלו העצום של הרב פינקל שחי חיי וצוצין, טלז, ועוד. מנהיגותו ופבריינסק, גרודנא, ש

צניעות והקדיש את חייו למפעלו, הביאו את שיטת המוסר לישיבות הרבות בכל רחבי 

 44.ולחברת הלומדים ישיבתי-היבשת, ומאוחר יותר לכלל העולם היהודי

 גםכאמור, , הכרה בערך העצמי של בן התורה, פועלת "גדלות האדם"תפיסה זו של 

, והיא מקיפה את חייו של לומד התורה בכל מוסדות עשרים ואחתבימים אלו של המאה ה

לימודיו התורניים: החל מהישיבה הקטנה ועד שנים רבות לאחר מכן בכולל האברכים. ראשי 

 מנסים להפנים בקרב אהישיבות ומנהיגי הציבור החרדי, הפועלים  ברוחה של סלבודק

הם מאמינים, משפיעה  ,הדורשת מהם להכיר בערך עצמם. הכרה זו תלמידיהם את התפיסה

רחות חייו של בחור הישיבה ואברך הכולל המפנים כי חובה עליו ורוחנית ומעשית על א

 בהתאם למעמדו. , רוחנית וחברתית ,להתנהג באופן הנעלה ביותר

                                                           
 175, 154, 139ץ, תשמ"ב: "כ 40
 6201טיקוצינסקי,  41
 1990, ורוביץה 42
הספרות התורנית העוסקת בגישה זו אינה מפליגה בתיאורים אודות חשיבותם של הבגדים  43

מבן תורה,  'כבוד הנדרש'לבישת בגדים מכובדים כמטעמים מובנים: חציית הקו הדק המבדיל בין 
עם זאת ישנם סיפורים מרתקים אודות הנהגה זו, כמו  .ללבישת בגדי פאר כחלק מצו האופנה

 המעשה עם רב חשוב יוצא סלבודקא, ששמע כי אש מתקרבת לביתו, אך מאחר שהיה זה לילה,
''עם כל השמונה ]יו המכובדים וראה הרב כי יש לפניו עוד זמן, הקפיד ראשית ללבוש את בגד

בגדי "'כדי לא לצאת לרחובה של עיר עם  [כבוד האדם!" -בגדים 'מראה כהן' כנוסח סלבודקא 
)שינערמן, תשע"ו: קכז(. עוד על  "הלילה' שלו כפי שעשו שאר השכנים שנסו כמות שהם החוצה

 .159-157: 2016, טיקוצ'ינסקי צלא אוכך ניתן למצ
החרדית מנהיג היהדות , (1899-2001ות רווחת האמרה המיוחסת לרב אלעזר שך )בין בחורי הישיב  44

כי "כל התורה שיש היום בכל , (2004)בן חיים,  "חברת הלומדים"הנחשב למכוננה המרכזי של 
זיכרמן, ; )שולזינגר, תשס"ד .בכל עולם הישיבות זה מכוחו של הסבא מסלבודקא" -העולם כולו 

2014) 
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סף הנה למשל ציטוט של אחד מגדולי ראשי הישיבות הליטאיות בישראל מתוך המו

 :"יתד נאמן"חרדי -של העיתון הליטאי "מוסף שבת קודש"התורני 

ישיבה אינה מקום התקבצות בחורים רבים ממקומות שונים אשר כל אחד נשאר 
מחובר ומקושר אל המקום שמשם הגיע, ורק שמתקבצים יחד ללמוד. ישיבה היא 

שהיו מבקרים את בנין! פה גדלים להיות 'בן תורה', להיות 'בן ישיבה'. פעם היו כאלו 
, מתהדרים להיות אחרת מכולם. אמנם כך גאווהבני הישיבה וטוענים שהם בעלי 

מכולם, הם 'בני תורה'. זה משהו אחר  אחרתצריך להיות. בני ישיבה הם באמת 
  45.אכן זה רק על ידי שבונה את עצמו –לגמרי. זו מציאות אחרת 

בריאה, ה ס נעלה יותר משאר יצוריתפיסת כבוד פרטיקולרית זו, מציבה את האדם בסטטו

, honor)) ומן הסתם מניחה את האברך לומד התורה במשלב ריבודי גבוה יותר מאחיו העובד

-דתיתכבוד הילת אולם לפנינו כאמור תפיסה ייחודית השואבת את כוחה גם מתפיסת 

בני מאצל בני התורה.  מחד והנדרשת להתממש מאידך( glory) קיימת אצל כל אדםרוחנית ה

שכפי שאסביר בחלק הדיון משמרות , (honor)ת את אותן היררכיוכבוד אלו מצידם מכוננים 

 את מבנה החרדית כתרבות מובלעת.

 "זה טוב שיש פראק בארון"

 דתית של-כחלק מהפרקטיקה הרוחנית ("גדלות האדם") הכרת הערך העצמיהדרישה ל

די ביטוי גם באמצעים חומריים. כך , אינה ענין תאורטי בלבד, אלא היא עשויה לבא ליהאדם

ברך אלמשל עלו במהלך הראיונות ציטוטים רבים העוסקים בלבושו של בן הישיבה או 

מה יש ללבוש.  - כלומר מה לא לובשים, והן במישור האקטיבי ,הכולל, הן ברמה השלילית

 בוגר ישיבת חברון: ,כך מספר א', אחד המרואיינים

לא הייתי יוצא משטחה של הישיבה ללא כובע כשהייתי בחור בישיבת חברון, 
וחליפה על גופי, לא הייתי יוצא רק עם מכנס וחולצה, אלא לובש את המדים של בן 
תורה, היינו גאים בזה. אחד הולך עם הכומתה של הצנחנים ואחד הולך עם הכובע 
 והחליפה. הכבוד של הבני תורה, הגדלות של הבני תורה. לא רק אני הייתי יוצא עם

היו  -תה יוצאת עם כובע וחליפה, בכל הישיבה יכובע וחליפה אלא כל הישיבה הי
אולי ארבעה בחורים בלבד שיצאו בלי. הן הבחורים החלשים והן הבחורים החזקים, 
הן אלו שלמדו טוב והן אלו שהיו בטלנים, כולם היו מקפידים ללבוד כובע וחליפה 

 יחידה.גאוות תה יכאשר הם היו יוצאים מן הישיבה, זו הי

 

                                                           

 81ראם, תשע"ד:  45
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 בחור ישיבה נוסף מספר:

לא היו נהוג לצאת למסדרון כשגופיה בלבד לגופך. אם אתה צריך ללכת לשירותים 
או למקלחת עליך ללבוש חולצת טריקו או פיג'מה מעל הגופיה, זה לא מכובד ללכת 

 היו מעירים לו, זה היה איסור לא רשמי.  –עם גופיה כך סתם. מי שהיה הולך כך 

חלק מאוכלוסיית האברכים המקפידה דה על לבישת כובע וחליפה, עולה מדרגה אצל ההקפ

הפראק.  –המהווה סמל סטטוס חשוב ומרכזי בחייו של האברך  ףפריט לבוש נוס גם על

פראק הוא בגד עליון המסתיים מתחת לברכיים, והוא היה פופולרי באנגליה של המאה 

פריט לבוש המעיד על מעמד תורני גבוה. כך  . בחברה החרדית מהווה הפראקעשרה-שמונהה

ישיבות ודיינים באורח יומיומי. כאשר פוגשים  נוהגים ללבוש פראק רבנים מוכרים, ראשי

אות הוא כי הלה  , או אפילו רק בשבת,ביהודי חרדי העוטה פראק על גופו באורח יומיומי

לבישת הפראק  נושא משרה תורנית נכבדה או משמש כרב מוכר באחת הקהילות. סביב

אדם שאינו נושא כאשר החוק הבסיסי המוכר קובע כי ישנה מערכת כללים לא כתובה 

בעיני  לשים עצמו ללעגפראק, מאחר שהוא עלול לא יעז ללבוש בכירה במשרה רבנית 

, במאמר שעסק בישיבת טעלז סיפר המרואיין "יתד נאמן"כך למשל בעיתון חבריו ושכניו. 

כבוד  –כי בטעלז הקפידו ש"כולם יענבו עניבה גם בימי החול הרב בנימין סורוצקין 

"פראק לא הרשו ללבוש, שכן בטעלז שמרו דיסטאנס בין  כי מספרהוא התורה"! עם זאת 

כאשר אברך צעיר החליט ללבוש פראק ולא היה ראוי לכך, ממשיך  ".הצוות לתלמידים

ר על כך "ותכף נפרד האברך ומספר הרב סורוצקין, העיר לו ראש הישיבה בעדינות ובהומו

  46.מגלימתו החדשה"

ספרדים שהתחנכו האשכנזים והחלק ניכר מן הבחורים הליטאים, עם זאת, נהוג כי 

, נוהגים ללבוש פראק בעיקר שמרניים יותר – או ספרדים אשכנזים חרדים במוסדות

 לאחר הנישואים מונח הפראק בארון, אך האברכים שאינם נושאים במשרהבחתונתם. 

הסיבה בשו בחגים ובאירועים משפחתיים מיוחדים. ותורנית חשובה מקפידים לל

, ראוי ללבוש את הבגד הרבני המכובד ,ביום החשוב בחייו, לכך היא שהחתןהנורמטיבית 

 עם זאת תפיסת 47.מקור הלכתי לכך שיום זה דורש לבישת בגד מיוחדאז יש , וכך גם בחגים

בה יותר הרואה בכבוד העצמי חלק אינהרנטי מההנהגה מגיעה מתוך ראיית עולם ר וכבוד ז

 הרוחנית הרצויה. כך למשל סיפר חתן שנישא באחת הישיבות המכובדות למחבר המאמר:

                                                           
 17 גרטנר, תשס"א: 46
 ראו למשל, ליברמן, תשע"ה 47
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אני חושב שיש חשיבות רבה ללבישת פראק בחתונה. אני יודע שהוא יהיה בארון 
ראק אחר כך עד החגים, אבל אם יש לך פראק בארון אתה מתנהג אחרת. כשיש לך פ
 .בארון אתה בן אדם אחר, מכובד יותר, מתנהג אחרת ונמנע מדברים לא ראויים

 תיאר דברים דומים אותם ייחס לרב אלעזר שך, מנהיג היהדות החרדית: ,אברך אחר ,ז'

ידוע שהרב שך עודד את החתנים ללבוש פראק, הוא היה אומר שעצם זה שיש פראק 
עולמה של תורה, ימשיך ללמוד ולבסוף בארון, יגרום לכך שהאברך ישאף להישאר ב
 יהיה רב גדול כמו הרבנים שלובשים בגד כזה.

 הנוהג ללבוש פראק בחגים אומר באופן הגלוי ביותר: 27אברך בן  ,ג'

יש ישיבה בירושלים שראש הישיבה מקפיד שהאברכים שלו ילבשו פראק בחגים 
על זה  .הישיבתית והם גם הולכים עם עניבות ביום חול, כדי לשמור על המסגרת

בדיוק אני מדבר, אנחנו רוצים להזכיר שהכבוד העיקרי צריך להיות לאברכים, לאלו 
שיושבים ולומדים, האליטה זו אלו שלומדים, יש כאלו שמנסים לשנות את התפיסה 
הזו ולומר שלימוד התורה זה לא העיקר, אבל צריך לדעת שהתורה היא הדבר 

אתה מכבד את עצמך כשאתה , אק שהוא בגד מכובדהמרכזי ביותר בחיים, וכן, הפר
 לובש את זה, כשאתה הולך לבקש ראש ישיבה מפורסם למשל, אתה לובש את

 48הפראק, כן בהחלט אתה מרגיש יותר מכובד.

 לעבדוהחרדית. כך למשל בספר -דבריהם של המרואיינים נתמכים היטב בספרות התורנית

על לבישת לדעתו נשאל הרב  "הגר"מ שווב פרקי הדרכה מאת מורנו"תחת הכותרת  באמת

"חשוב מאד שאברכים ילבשו : השיבכך ו ",יוהרא"האם יש בזה משום ופראק ביום טוב, 

פראק ביום טוב, ולא רק משום כבוד יום טוב, אלא משום שהפראק יוצר 'מחייב' לאברך 

  :הרב גרוסמןמחברו כותב  ודרשת וחקרתגם בספר  49.הלובש אותו"

אחריהם, דיש טעם גדול בהנהגה  להרהרם צעירים לובשים פראקים אין ומה שאברכי
שו פראק, והוא יזו, וידוע לי על ראש ישיבה אחד שמכריח את בחורי ישיבתו שילב

, ואדרבה דווקא בדורינו צריכים את זה כדי לרומם ולהדר את לומדי התורהכדי 
  50.החומריות של הרחובארו בלימודם ולא יתפתו ללכת אחרי ששי

רחב יותר של הנהגה רוחנית ראויה, בהקשר כאמור, רואים הרבנים לבישת הפראק את 

סמל סטטוס מובהק הן ביחס הקהילה אל האברך, והן גם מהווה  אולם אין ספק כי הפראק
                                                           

אציין כי המרואיינים עשו שימוש במטבעות לשון השייכות לסוגיית הכבוד באופנים שונים. יש  48
שהדגישו את חשיבות הכבוד העצמי של האדם כפי שצוטט, ויש שהזכירו את חשיבותו של 'בן 

הדגשים השונים, המשותף הם החרדי. למרות ג -תורה' ממנו נדרש להיות שונה מהאדם 'הרגיל' 
לכלל הראיונות היה ייחודיותו, כבודו ומעמדו הנעלה הנדרש בהיבט הרוחני של אברך הכולל בן 

 התורה. 
 157שווב, תשע"ג:  49
 ו-גרוסמן, תשס"ב: ה 50
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ביחס של האברך כלפי עצמו. אברך העוטה בגד רבני בחגים יזכה ליחס מכובד יותר, חרף 

פראק בימים אלו. לבישת הפראק מוכיחה כי מדובר העובדה שאברכים רבים לובשים 

  באברך רציני שהחליט להקדיש את חייו לתורה, והפראק הרבני מאשש זאת.

 דיון. 3

הקיים במוסדות החברה  "יוקרההסטטוס ו"הבתום סקירה זו נדמה כי ניתן להסיק כי מושג 

ולוגי, שזורים זה כפי שמאבחן המחקר הסוצי "הכבוד"החרדית כפי שתואר לעיל, וסוגיית 

וביניהם  honor-ל glory, dignity משכך, האבחנה ביןבזה בכל הנוגע לחברה החרדית. 

בוד הכונוצרת שפה המחזקת את מערך מתערבבת  ,"סטטוס ויוקרה"לשאלות של 

. כבוד זה ולייצר פערי סטטוס לרכושנדרשים הפרטים  בו ,לחברה זוהמיוחד פרטיקולרי ה

 . המבנה הייחודי של חברה זוהזהות ועל  ותשומרהן הכרה כי מנובעות  דרישות אלו 

-הוגדרו על ,כפי שהוזכר לעיל בקצרה, חברות מיעוט שמרניות כמו החברה החרדית

, כלומר תגובה של קהילה "תרבות המובלעת"בשם  52סוגלבעקבות מרי ד 51ידי עמנואל סיון

הקהילה השכנה. הקהילה אינה הבונה את גבולה החיצוני מתוך חשש לפיתויים הקורצים מן 

ש ומצעי אכיפה לכך, אולם היא עושה שימאיכולה למנוע מחבריה לנטוש, שכן אין בידה 

חומה  53."חומת המידות הטובות"של סיון ותיו בסימון הגבול שבין הקבוצות ובמיל

סימבולית זו מציעה לשוכנים בתוכה גמול מוסרי. היא מטעימה לחבריה כי הם קבוצת בני 

נבחרים מתוך נאמנותם למטרה קדושה, בעלי מידות טובות במובנים שונים, נוכח אדם 

הכבוד מבנה החברים בקהילה האחרת המאופיינים ברודנות ובבלתי מוסריות. במובן זה, 

בוד המייצר ונוצר כבמקרה זה עם המצטרף/המתחבר הglory, -ה ,יזהמטפי הבסיסי

 אותה לחברה טובה ךבתוך החברה והופ את פערי הסטטוס בונה, honor-ה – מהיררכיות

אברכי הכוללים המהווים מודל לחיקוי לכלל , יותר שהאליטה שלה שייכת ללומדי התורה

 תופעה שאינה קיימת בחברה החילונית. , החברה

, מדגיש dignity-וב honor-במאמרו אודות ההגיונות התרבותיים השונים הנכללים ב

ת התרבותיים הללו ולא בהגיונות תרבותיים אחרים כי השימוש שעושים בהגיונו 54מזרחי

אינו אקראי. לרוב, הוא מסביר, הוא עולה בקנה אחד עם מכלול ההגיונות האחרים 

גם כן אינם מופשטים, אלא  ,שמרכיבים את עולם המשמעות שלהם. עולמות אלו

 "משוקעים ברשתות חברתיות מובחנות מהם צומחות הזהות, ההתנסות המוסרית ותחושת

                                                           
 1991סיון,  51
52 1994 ,Douglas, 1993 
 51: 1991סיון,  53
 2011מזרחי,  54
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במילים אחרות, למעטפת החברתית הסובבת את  55.השייכות והערך העצמי של יחידים"

על ידם, כך שקבוצה מסוימת  ותיכולת השפעה מכרעת על הבחירות הנעשיש היחידים 

מסוימים יבחרו בכבוד המזוהה עם הדקדוק בעלת סט ערכים, כללים ותפיסות זהות 

בעלת זיקה  ,ה אחרת, קהילתית יותר למשל, בעוד קבוצ(dignity)אוניברסלי ההליברלי, 

תבחר בכבוד המזוהה עם  ,גבוהה להיררכיות, לעולמות משמעותיים מקומיים וקבוצתיים

  honor). ) יים והיררכייםתדפוסי חשיבה והתנהגות קבוצ

מאופיינת כחברת לומדים, ולאברכי הכוללים סטטוס  , כפי שצוין,החברה החרדית

יש צורך אינהרנטי להותיר אותם בראש הפירמידה  . משכך,רדיתגבוה במערכת הריבודית הח

אם כן, הייחודי כפי שתואר כמובילי האידאה של חברה זו. הדרישה מהם להשגת הכבוד 

, באשר הוא אדם שנברא בצלם , הקיים לכל אדםאינה רק ברמת הכבוד הבסיסי ה"נתון"

צורת  .ידו גם מכונן אותןאלא הוא כבוד שנגזר גם מתוך היררכיות חברתיות כשהוא מצ

 ןכבוד זו אינה פועלת באופן מופשט, אלא היא משוקעת ברשתות חברתיות מובחנות מה

, צומחות הזהות, ההתנסות המוסרית ותחושת השייכות והערך העצמי של יחידים

החרדית, עושים שימוש בכבוד  "חברת הלומדים"יחידים אלו השייכים לכשבמקרה זה 

רחב, זה המקנה להם את זהותם, את התנסותם המוסרית ואת הלקוח מתוך עולמם ה

 תחושת השייכות והערך העצמי. 

-ההיבט הדתי) glory-ה - צורות שונות משתיכבוד פרטיקולרי זה, שכאמור מיוצר 

מייצר  (הכבוד העצמי הנדרש לבן תורה ולאברך כולל) honor-וה (רוחני הקיים לכל בן אנוש

באופן אינהרנטי להשתייכות קבוצתית  , מחוברכפי שהוסבר אבל גםסטטוסים והיררכיות, 

זהותו וערכו למעשה ים כך שבסופו של יום, מתוכו מתעצבולעולמות משמעות מקומיים, 

 המבחינה את עצמה "תרבות מובלעת"ובמקרה זה כ, אדם ושל החברה כולהההחברתי של 

 כטובה ונעלה יותר מזו שבחוץ.

ו גם המרואיינים בהסברם לא התמקדו רק בגורם זו הסיבה שהספרות התורנית, כמ

של לבישת הפראק, אלא כרכו אותו עם עולם המושגים המשוקע ברשת הענייני הכבוד 

, כמו ייחוס לבישת הפראק לרב ואף כרכו אותו בייצור ההיררכיות החברתית בה הם חיים

ות ההכרה כי המנהיג המזוהה ביותר עם כינון חברת הלומדים החרדית, חשיב - אלעזר שך

אל יהאברך ממוקם גבוה יותר ריבודית מול בעלי הבתים וההשפעה של הפראק על האיד

 הישארותו של האברך בעולם התורה.   -החרדי הנעלה ביותר 

 

                                                           
 65: שם 55
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 בין גאווה לכבוד

הבגד , א היטב ביחס האמביוולנטי לכאורה ללבישת הפראקואת התפיסה הזו ניתן למצ

מידה ממנה מטיפה התפיסה  –ני הפגנת יוהרה או גאווה מצד אחד חשש מפ הרבני המכובד:

שמסמן את האליטה הרצויה החרדית להתרחק, אך מאידך הכרה בחשיבותו של הבגד כמי 

ברמה הרוחנית ומכאן החברתית של תרבות המובלעת. הנה שתי דוגמאות מתוך הספרות 

 חרדית:-התורנית

הוי גאווה, ופסק הרמב"ם  לרבנים ללבוש פראק, והלא [מותר]יש לדון איך שרי 
וכן כתב  [...] שאפילו שמינית שבשמינית מן הגאווה אסורה אפילו לתלמיד חכם

הרמב"ם בפירושו לאבות דאסורה הגאווה גם לתלמיד חכם אפילו כל שהוא, וכן כתב 
  56רבינו יונה וסיים וכן הלכה?

מקיף מוצא הוא מקום יולי דן בשאלה זו באריכות ולאחר דיון תורני -מחבר הספר, הרב אבן

 להתיר את לבישת הפראק לרבנים מטעמים שונים. 

גם בציטוט מתוך ספרו של הרב גרוסמן שהוזכר לעיל אנו מוצאים את 

ההדגשות ) שמהדהד פרקטיקה פוליטיתהאמביוולנטיות שהוזכרה ואת ההסבר למנהג זה 

 :(.ה, א.שלי

, דיש טעם גדול בהנהגה אחריהם להרהרומה שאברכים צעירים לובשים פראקים אין 
זו, וידוע לי על ראש ישיבה אחד שמכריח את בחורי ישיבתו שילבישו פראק, והוא 

, ואדרבה דווקא בדורינו צריכים את זה כדי לרומם ולהדר את לומדי התורהכדי 
 57.החומריות של הרחובשישארו בלימודם ולא יתפתו ללכת אחרי 

תלמיד  ו שלכך שני סעיפים בפרק העוסק בלבושליולי -הרב אבן הקדישובספר הלכתי נוסף 

 חכם: 

כיום נוהגים ראשי הישיבות ותלמידי החכמים ללבוש מלבוש הנקרא פראק, ואין 
ראוי לכל אדם ללבוש בגד זה, ומכל מקום תלמיד חכם מפורסם רשאי ללבוש מלבוש 

ם, וכן ללבוש לבוש זה בחגי בני התורהורשאים  [...] זה כדי שיתקבלו דבריו בציבור
  58.חתן שדומה למלך רשאי ללבוש לבוש זה

אם מופיעה שייך לאליטה מזוהה ששנדרש ממי שאלת הגאווה האסורה מול הכבוד העצמי 

  .כשאלה הלכתית בספרות התורנית כן

                                                           
 תשס"ח: צד יולי,-אבן 56
 ו-גרוסמן, תשס"ב: ה 57
 תשנטעמ' גיאת, תשע"ב:  58
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